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Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
 

 
A. berie na vedomie 

 
 
Informáciu o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výzvy 
Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v 
urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu. 
 
 

B. schvaľuje 
 
Zabezpečenie spolufinancovania projektu predkladaného do výzvy Operačného programu 
Kvalita životného prostredia OPKZP-PO2-SC211-2020-62 pod názvom „Dažďová záhrada v 
mestskom parku Karloveská“ z vlastných zdrojov v maximálnej výške 6 085,09 EUR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dôvodová správa 

Hlavné mesto SR Bratislava bude v roku 2021 realizovať výstavbu multifunkčného parku s dažďovou 
záhradou na Karloveskej ulici v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s celkovou predpokladanou 
výškou nákladov cca 390 000 EUR. Náklady na výstavbu parku boli  v plnej výške plánované a 
schválené v rozpočte Sekcie životného prostredia na rok 2021 mestským zastupiteľstvom dňa 
17.12.2020.  
 
Projekt parku s dažďovou záhradou je jednou z odpovedí mesta ma znižovanie dopadov zmeny klímy 
na lokálnej úrovni v súlade s nosným strategickým dokumentom v tejto oblasti, ktorým je Akčný plán 
adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy na roky 2017 – 2020. Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, na ktorej území bude 
predmetné opatrenie realizované, v roku 2020 taktiež zverejnila Klimatický akčný plán mestskej časti, 
v ktorom na území v okolí miesta realizácie identifikovala druhý (stredný), resp. tretí (najvyšší) stupeň 
zraniteľnosti na identifikované zmeny klímy – vlny horúčav a povrchové záplavy, čo potvrdzuje 
vhodnosť realizácie opatrenia v danom území. 
 
Oddelenie programovania a spolupráce (OPaS, resp. pred organizačnou zmenou platnou od 1.1.2021 
Oddelenie stratégie a projektov – OSaP) identifikovalo výzvu Operačného programu Kvalita životného 
prostredia č. 62 s názvom Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (kód výzvy OPKZP-PO2-
SC211-2020-62), v ktorej je hlavné mesto SR Bratislava oprávnené uchádzať sa o nenávratný finančný 
príspevok (NFP) na vybudovanie vodozádržných prvkov vo verejných mestských priestoroch.   
 
Ide o jedinú výzvu, ktorú OPaS/OSaP v tomto programovom období identifikoval ako možný zdroj 
financovania obnovy verejných priestorov v hlavnom meste SR Bratislave v rozsahu, v akom obnova 
obsahuje vodozádržné opatrenia presne definované vo výzve.  
 
Prostredníctvom tejto výzvy sa bude OPaS snažiť refinancovať časť nákladov na vybudovanie 
multifunkčného parku v Karlovej Vsi, spojenú s vybudovaním dažďovej záhrady a súvisiacich 
vodozádržných prvkov v plánovanom parku. 

  
Vzhľadom na to, že realizácia výstavby parku a s ňou spojené výdavky sú v plnej výške schválené 
v rozpočte na rok 2021, rovnako aj náklady na spolufinancovanie projektu (6 085,09 EUR) sú zahrnuté 
v mestskom rozpočte a nepredstavujú pre mesto žiadne nové viazanie financií. Naopak, v prípade 
schválenia príspevku v plnej výške (115 616,61 EUR) bude možné vďaka grantu OP KŽP ušetriť takmer 
30% z už zaviazaných nákladov na vybudovanie parku.  
 
Podmienky poskytnutia príspevku stanovené donorom vyžadujú súhlas mestského zastupiteľstva 
žiadateľa – obce so spolufinancovaním projektu z vlastných zdrojov s presným uvedením maximálnej 
výšky spolufinancovania a identifikáciou výzvy a názvu projektu. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 167/2021 zo dňa 04. 02. 2021 Mestská 
rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy prerokovať materiál „Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku do výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – 
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu“. 

Rozpočet projektu (v predkladanej žiadosti, t. j. náklady 
identifikované ako súvisiace s vodozádržným opatrením): 

 121 701,70 EUR 

Podiel spolufinancovania z vlastných zdrojov:  5% 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:  6 085,09 EUR 

Výška príspevku v prípade schválenia žiadosti o NFP:  115 616,61 EUR 



KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
A VÝSTAVBY 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 

Výpis 
 
Z online zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a 
výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 
27.11.2021 o 16,00 

 

Uznesenie k bodu č. 3 “ Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku do výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – 
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu“ 
 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 

odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 
a) zobrať na vedomie  

 
Informáciu o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výzvy 
Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v 
urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu 
       

b) schváliť  
 
Zabezpečenie spolufinancovania projektu predkladaného do výzvy Operačného programu 
Kvalita životného prostredia OPKZP-PO2-SC211-2020-62 pod názvom „Dažďová záhrada v 
mestskom parku Karloveská“ z vlastných zdrojov v maximálnej výške 6 085,09 EUR. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
Komisia bola uznášaniaschopná. 

 

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r. 
                                                                                                            predsedníčka komisie  

Za správnosť opisu:  

Filip Prikler, v. r.  
v Bratislave, 29.1.2021 



  

Výpis  

zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  zo  dňa   02.02.2021            

___________________________________________________________________________ 

 

k bodu  

Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výzvy 

Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia 

v urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu  

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ  A. 

zobrať na vedomie  

Informáciu o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výzvy 

Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v 

urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu.  

B. schváliť  

Zabezpečenie spolufinancovania projektu predkladaného do výzvy Operačného programu 

Kvalita životného prostredia OPKZP-PO2-SC211-2020-62 pod názvom „Dažďová záhrada v 

mestskom parku Karloveská“ z vlastných zdrojov v maximálnej výške 6 085,09 EUR. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

 

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 02.02.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


